
INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI 
SUTARTIS 

 
Darbų pirkimai 

 
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS :  
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Zarasų meno mokykla,          
190212420 
I.1.1. Adresas, pašto kodas :  Dariaus ir Girėno g. 11, LT-32129 Zarasai 
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,         
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL) : , Juras Juškėnas, tel. (8             
385) 30 579, faks. (8385) 30 579,  el.p. zmm.ukis@gmail.com 
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris : - 
II. PIRKIMO OBJEKTAS :  
II.1. Pirkimo pavadinimas : ZARASŲ MENO MOKYKLOS ŠILDYMO SISTEMOS        
ĮRENGIMO DARBAI SU TECHNINIU DARBO PROJEKTO PARENGIMU  
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas : Parengti techninį darbo projektą iš šilumos punkto            
esančio Dariaus ir Girėno g.11, namų valdos techninės apskaitos byloje pastato žymėjimo plane             
1C4p, patalpą plane pažymėtą indeksu 1-15, į patalpas esančias namų valdos techninės apskaitos             
byloje pastato žymėjimo plane 2M1p, patalpos pažymėtos patalpų indeksais nuo 1-2 iki 1-21. 

Atlikti šildymo sistemų įrengimo, paleidimo ir derinimo darbus iš šilumos punkto esančio             
pastato žymėjimo plane 1C4p, patalpą pažymėtą patalpų indeksu 1-15, į patalpą pažymėtą            
pastato plane 2M1p, pažymėtą patalpų indeksu 1-2, su galimybe ateityje šildymo sistemų            
įrengimo darbus pratęsti patalpose, esančiose pastato žymėjimo plane 2M1p, patalpos pažymėtos           
patalpų indeksais nuo 1-3 iki 1-21. 
II.2.1. Pirkimo objekto tipas : darbai 
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ         
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai) : 
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma) : - 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė : UAB "Ligaja",             
183697076 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM) : 8197, 75               
Eur su PVM 
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas : Mažiausia kaina 
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,           
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus : - 
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data : 2016-07-25 

 
_________ 

 

 


